
 
R O M Â N I A 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
P R E Ş E D I N T E 
 
 

DISPOZIŢIA   nr. 101 
        pentru modificarea și completarea Regulamentului cuprinzând măsurile 

metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de dispoziții, 
 precum și a dispozițiilor emise de președintele Consiliului Județean Vaslui 

 
 

Având în vedere referatul de aprobare a proiectului de dispoziție pentru 
modificarea și completarea Regulamentului cuprinzând măsurile metodologice, 
organizatorice, termenele și circulația proiectelor de dispoziții, precum și a 
dispozițiilor emise de președintele Consiliului Județean Vaslui, propus de Direcția 
Administrație Publică din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean 
Vaslui, nr. 6571/06.05.2021;        

în conformitate cu prevederile: 
- art. 1 alin. (2) lit. b) din anexa nr. 1 la Ordonanța de urgență a Guvernului            

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
- Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 

actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
- Dispoziției președintelui Consiliului Județean Vaslui nr.10/2020 privind 

aprobarea Regulamentului cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, 
termenele și circulația proiectelor de dispoziții, precum și a dispozițiilor emise de 
președintele Consiliului Județean Vaslui; 
 în temeiul art. 196 alin. (1) lit.b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

Dumitru Buzatu, preşedinte al Consiliului Judeţean Vaslui, 
 

DISPUN: 
 

Art.I. – (1) Litera e) a alineatului (2) din art.7 al Regulamentului cuprinzând 
măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de dispoziții, 
precum și a dispozițiilor emise de președintele Consiliului Județean Vaslui, aprobat prin 
Dispoziția președintelui Consiliului Județean Vaslui nr.10/2020, se modifică, se 
completează și va avea următorul cuprins: 

” e) atestarea autenticității se face prin semnarea proiectului de dispoziție 
de către inițiator, avizarea de legalitate de către secretarul general al județului, 
semnarea acestuia de către directorul executiv al Direcției Administrație Publică, se 
datează și se numerotează. Anterior semnării, secretarul general al județului și 
directorul executiv al Direcției Administrație Publică vor duce la îndeplinire prevederile 
alin.(1) și (2) ale art.11 din prezentul Regulament.” 

(2) Anexa nr.1 la Regulamentul cuprinzând măsurile metodologice, 
organizatorice, termenele și circulația proiectelor de dispoziții, precum și a 
dispozițiilor emise de președintele Consiliului Județean Vaslui, se modifică și se 
înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziție. 

Art.II. – Celelalte prevederi ale Dispoziției președintelui Consiliului Județean 
Vaslui nr. 10/2020 rămân neschimbate. 

     Art.III. – Secretarul general al județului, prin intermediul Direcției 
Administrație Publică din cadrul aparatului de specialitate al consiliului județean, va 
comunica prezenta dispoziție Instituției Prefectului – Județul Vaslui, 



direcțiilor/serviciilor și compartimentelor independente din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Județean Vaslui și va asigura publicarea Regulamentului pe 
site-ul instituției și în Monitorul Oficial Local.  

                           
                   Dată astăzi, 07.05.2021 

 

          PREŞEDINTE,   
                            Dumitru Buzatu  
 
 
                                                                             Contrasemnează pentru legalitate: 

                                                       SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 
                                                                                       Diana-Elena Ursulescu  

 

 

                                                                            DIRECŢIA ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ, 
                                                                               Director executiv, 

                                                                                           Dragomir Mihaela   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



         Anexa                                                                
la Dispoziția nr. 101/2021 

 
PROIECT DE DISPOZIȚIE 

- MODEL –  
 

I. Antetul cuprinde sintagma: 
„ROMÂNIA  
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN  
PREȘEDINTE” 
Notă: Antetul cuprinde sintagma de mai sus, scrisă cu litere mari, boldate, aliniată în 
partea din stânga-sus a suportului pe care este tipărit proiectul de dispoziție. 

II. Titlul cuprinde sintagma: 

“ PROIECT DE DISPOZIȚIE nr.     /___.___._____         
                                                            privind …” 
Notă: Titlul cuprinde denumirea generică a actului, precum şi obiectul reglementării 
exprimat sintetic, aliniat central în partea de sus a suportului pe care este tipărit 
proiectul de dispoziție, sub antet. 

Denumirea unui proiect de dispoziție nu poate fi aceeaşi cu cea a unei 
dispoziții în vigoare, iar în cazul proiectelor de dispoziții prin care se 
modifică/completează o altă dispoziție, titlul va exprima operațiunea de 
modificare/completare exprimată sintetic prin sintagma: 

„PROIECT DE DISPOZIȚIE pentru modificarea şi/sau completarea 
Dispoziției președintelui Consiliului Judeţean  Vaslui  nr….... din ……. 
privind…………………….”. 

III. Formula introductivă cuprinde sintagma: 
„Având în vedere: 
- referatul de aprobare a proiectului de dispoziție privind ……………………………. 

propus de ……………. nr......../.........; 
în conformitate cu prevederile: 
- art. …………. din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
- art. …. din legea specială…/Hotărârea Guvernului…/Ordinul  

…/Dispoziția președintelui Consiliului Judeţean Vaslui ….;  
în temeiul art. 196 alin.(1) lit.b) din Ordonanța de urgență a Guvernului 

nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
……………………….., președinte al Consiliului Județean Vaslui,  

 
DISPUN:” 

 
Notă: Formula introductivă cuprinde temeiurile juridice pe baza şi în executarea 
cărora se emite dispoziția în cauză, prin utilizarea următoarelor sintagme:”Având în 
vedere ...”, “în conformitate cu prevederile: ...”, şi “în temeiul art.196 alin.(1) lit.b) 
din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare”, denumirea autorității executive, pentru care 
se utilizează sintagma “…………, președinte al Consiliului Județean Vaslui”; precum și 
decizia de emitere a dispoziției, pentru care se utilizează sintagma “DISPUN:” scrisă 
cu litere mari, boldate, aliniată central, sub denumirea autorității executive. 

Menţionarea prevederilor aplicabile din legea specială/Hotărârea 
Guvernului … /Ordinul Ministrului … /Dipoziția președintelui Consiliului Judeţean 
Vaslui …, după caz, se face în ordinea ierarhiei acestora, stabilită conform legii. 

În cazul proiectelor de dispoziții pentru modificarea/completarea unei alte 
dispoziții, în cadrul formulei introductive se menţionează şi prevederile 



corespunzătoare din Legea privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 
actelor normative. 

IV. Partea dispozitivă: 
Notă: Partea dispozitivă cuprinde conţinutul propriu-zis al reglementării, alcătuit din 
totalitatea normelor juridice instituite pentru reglementarea obiectului/domeniului 
acestuia, exprimate prin articole, care se exprimă în text prin abrevierea "art." şi se 
numerotează cu cifre arabe, boldate şi alineate, se exprimă în text prin abrevierea 
“alin.” care se numerotează cu cifre arabe boldate, cuprinse în paranteze. 

În cazul dispozițiilor care au ca obiect modificări sau completări ale altor 
dispoziții, articolele se numerotează cu cifre romane, boldate, păstrându-se 
numerotarea cu cifre arabe pentru textele modificate sau completate. 

În cazul în care un articol sau alineat conţine enumerări prezentate 
distinct, acestea se identifică prin utilizarea literelor alfabetului românesc, şi nu 
prin liniuţe sau alte semne grafice. 

Ultimele articole ale proiectului de dispoziție vor cuprinde, în mod 
obligatoriu măsurile necesare pentru punerea în aplicare a dispoziției în cauză; data 
de la care prevederile în cauză produc efecte; perioada de aplicare sau data încetării 
aplicării lor, în cazul dispozițiilor cu caracter temporar; implicaţiile asupra altor 
dispoziții, cum sunt modificări, completări, abrogări, etc, precizări legate de 
persoanele/compartimentele/entităţile responsabile cu punerea în executare a 
dispoziției în cauză, cu specificarea termenelor de punere în executare, dacă este 
cazul; precum şi măsurile necesare pentru comunicarea dispoziției şi aducerea 
acesteia la cunoştinţă publică, prin afişare la sediul Consiliului Judeţean Vaslui şi 
postare pe pagina proprie de internet. 

V. Atestarea autenticităţii: 
Notă: Atestarea autenticităţii proiectului de dispoziție se face prin 

semnarea acestuia de către inițiator sau inițiatori, după caz, prin avizarea pentru 
legalitate de către secretarul general al județului și prin semnarea de către directorul 
executiv al Direcției Administrație Publică, astfel: 

              „PREŞEDINTE, 
                         …………………...                                        Avizat pentru legalitate:  

                                                                  SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 
                                                                                      ………………… 
 

 
           DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ, 
                          Director executiv, 
                               ................................. ” 
 
 
Notă finală: 1. Proiectele de dispoziție se vor întocmi, obligatoriu, conform 
prezentului model şi cu respectarea prevederilor din Regulament, cu menţiunea că 
acestea se adaptează în mod corespunzător, potrivit evenimentelor legislative, 
precum şi situaţiilor specifice fiecărui caz în parte. 

2. Atestarea autenticităţii dispoziției se face prin datarea și numerotarea 
acesteia, prin menţionarea funcţiei şi a numelui persoanei competente să semneze 
dispoziția, respectiv să o contrasemneze, după cum urmează: 

„PREŞEDINTE, 
 ……………………                                   Contrasemnează pentru legalitate:                                    
                                                                SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 
                                                                               …………………”. 

 


